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Waarin mr. J.H.J. Meijer betoogt dat pensioenfondsen voor hun
intern toezicht de one tier board een serieuze kans moeten geven.
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Financiële instellingen laten kansen liggen 		
om vergrijzing te verzilveren
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In opdracht van Holland Financial Center is onderzoek gedaan
in hoeverre Nederlandse financiële instellingen inspelen op de
vergrijzing. Dat blijkt nog tegen te vallen.

Mr. M.E. Kastelein en mr. J.M. van der Vegt

Pensioensite van fiscus doet vragen opkomen
over rechtsbescherming
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In hoeverre mag je afgaan op de op de pensioensite van de Belastingdienst opgenomen standpunten? En welk onderscheid is er
tussen een standpunt van het ministerie en een standpunt uit een
V&A of een handreiking?

Drs. D.W. Bakker

Einde streefregeling in zicht?
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Het einde van de zogenoemde streefregeling lijkt in zicht te komen,
nu een aantal verzekeraars haar uit zijn productassortiment wil
halen. En dat is een goede zaak.

Mr. P.J. Kwekel

Pensionadoheffing: spagaatsituatie uitvoerders beëindigd 18
Rond de Zvw-heffing voor zogenoemde pensionado’s hebben
zich de nodige problemen afgespeeld, maar vorig jaar heeft een
wijzigingvan de Zvw veel kou uit de lucht gehaald.

Drs. N.M. Winter en mr. J-O. Kuijkhoven

Indexatie: de oplossing dreigt het probleem te worden
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Indexatie lijkt inmiddels nog belangrijker dan de pensioen
regeling zelf. De vraag is of de praktijk en de politiek niet aan het
doorschieten zijn.

Mr. M.J. Hoekstra en drs. C. de Quelerij

Effectievere pensioencommunicatie dichterbij dan gedacht 26
Pensioen is wel degelijk interessant te maken voor de deelnemer.
We moeten het alleen persoonlijker maken en gaan brengen.

Mr. J.H.M. Janssen Daalen

Fiduciair beheer: whose money is it anyway?
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Fiduciair beheer is in opkomst, maar er bestaat veel onduidelijkheid over wat dat begrip inhoudt. Daarom zijn er nu de DUFAS
principles fiduciair beheer.
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